
 
 

HOMENATGE A VICENT ANDRÉS ESTELLÉS  
 

QUI SOM? 
 

Som la gent del Casal Jaume I de la Vall d’Albaida - ACPV, el col·lectiu 
comarcal d’ACPV (Acció Cultural del País Valencià) i entre els nostres objectius s’hi 
troba el de fomentar l’ús i la normalització de la nostra llengua.  
 

QUÈ VOLEM?  

• Fomentar la participació integradora, sumativa i multidisciplinària. 
• Descobrir, donar a conéixer i fomentar l’interés per l’obra de Vicent Andrés 

Estellés. 
• Fomentar l’interés en la poesia i música en valencià. 
• Donar a conéixer diferents aspectes culturals del nostre entorn. 
• Despertar la motivació per l’escriptura, l’expressió plàstica i la música. 
• Animar i potenciar la capacitat creativa, creadora, propositiva, col·lectiva...  

 

    Volem sobretot crear un espai per poder compartir la lectura i inspiració que 
cadascú faça de la poesia estellesiana. L’objectiu no és fer un homenatge de 
professionals de la poesia, de l’art, de la paraula..., sinó gaudir de la participació 
col·laborativa, solidària i integradora de totes aquelles persones interessades en 
aportar allò millor que hi tenen.  
    Valorem i busquem gaudir del procés, i així el resultat final, passe el que passe, 
serà perfecte.  
 

PER QUÈ? 
 

Si bé és cert que amb la plena presència del valencià als centres educatius del 
País Valencià, la literatura en la nostra llengua ha pogut ser coneguda pels nostres 
xiquets i xiquetes;  també ho és que no tota la societat coneix els nostres poetes i 
poetesses, ni hi trobem espais per compartir la nostra estima i admiració per la poesia 
en la nostra llengua... Aquest homenatge pretén, per tant, generar un espai de trobada 
i ajuntar aquelles persones que coneixen i admiren l’obra d’Estellés, amb aquelles 
altres que encara no el coneixen, o bé amb qui vol aprofundir en el plaer de la lectura 
d’aquest poeta.  
 

Conscients dels valors individualistes i poc integradors que imperen en la 
nostra societat, hem volgut prendre partida i aprofitar el nostre respecte i admiració per 
la persona i l’obra d’Estellés per tal de proposar un homenatge que permeta la 
democratització cultural, on tothom hi tinga cabuda, on la col·laboració de cada 
persona que hi participe siga clau per dotar de sentit el conjunt.  
 

 



 
 

A QUI VA ADREÇAT?  
 
- Persones individuals 
- Col·lectius socials  
- Agrupacions associatives 
- Centres educatius d’infantil, primària, secundària, formació professional i educació 
d’adults. 
- Centres de dia de menors, joves o de gent gran 
- Centres ocupacionals 
- Residències de gent gran 
- Etc. 

Per als centres educatius és imprescindible que la participació siga grupal – 
centre, cicle o aula – si  hi van a participar més de cinc alumnes del centre 
 

QUINES ACTIVITATS PROPOSEM?  

• Un dossier de poemes 
• Una exposició 
• Un recital 
• Una jam estellesiana 

 

 

BASES DE PARTICIPACIÓ EN L’HOMENATGE A  
VICENT ANDRÉS ESTELLÉS  

 
 
Com pots participar?  

Les persones interessades en participar en qualsevol de les modalitats ha 
d’emplenar la fitxa d’inscripció corresponent i lliurar-la a l’adreça electrònica 
valldalbaida@acpv.cat o bé realitzar la inscripció telefònica als telèfons 962389291 o 
664681591. 
 

L’organització indicarà la data límit per lliurar les obres participants.  
 
 
Activitats en les quals pots participar:  
 
1. ELABORACIÓ I EXPOSICIÓ DE POESIES: 

Totes les poesies han d’estar escrites en valencià, el tema de les quals ha de 
ser l’obra, vida, temps d’Estellés o qualsevol vinculació amb aquesta. 
 

Les poesies poden tindre fins a 70 versos. 
 



 
 
 
 
Podran anar acompanyades d’il•lustracions basades en el poema elaborat, ja 

que cap la possibilitat que formen part d’una instal·lació artística.  
 

Poden presentar-se individualment o en grup. En qualsevol cas, al dors del 
poema, ha de constar el nom i cognoms de la persona o persones que han participat 
en l’elaboració del poema, així com la població, el telèfon i l’adreça electrònica. 
L’alumnat dels centres educatius que hi participen han de fer constar el nom i cognoms 
de la persona o persones que han participat en l’elaboració del poema, la data de 
naixement, el curs i el centre educatiu al qual pertanyen; així com les dades de 
contacte del centre i del docent que se n’haja fet càrrec. 
 

Tots aquests poemes formaran part d’una exposició física i virtual. A més 
aquests poemes podran recitar-se el dia de la representació (caldrà emplenar la fitxa 
corresponent a la participació en el recital) 
 

2. ELABORACIÓ D’OBRES D’ART PLÀSTIQUES I/O DIGITALS (inauguració el 
divendres de vesprada) 
 

Poden participar-hi totes aquelles obres que puguen ser exposades o 
projectades: pintura, dibuix, mural, audiovisual, escultura... 
 

El tema de l’obra ha de ser la vida, l’època o l’obra d’Estellés en qualsevol dels 
seus gèneres.  
 

3. REPRESENTACIÓ MUSICAL O RECITADA (dissabte de vesprada) 
 

Per participar en aquesta part de l’homenatge cal fer una interpretació 
musicada i/o recitada, bé individual o col·lectiva de l’obra d’Estellés o de qualsevol 
vinculació amb aquesta. 
 

La representació escènica podrà tindre una durada aproximada de fins a 7 
minuts. 
 

Organitzarem alguns assajos perquè puguem compartir espais de descoberta 
d’Estellés i per generar una sinèrgia escènica. Per això és recomanable que les 
persones que fem possible aquest homenatge participem d’aquests assajos. 
L’organització facilitarà diversos dies d’assaig per tal de fer-ho compatible amb les 
persones participants. 
 

4. JAM ESTELLESIANA (dissabte a la nit) 
 

Per participar en aquesta part de l’homenatge vos proposem fer una 
interpretació musicada i/o recitada de l’obra d’Estellés o de qualsevol vinculació amb 
aquesta. 
 

 



 
 
 
La representació escènica no pot excedir els 5 minuts. Aquest acte tindrà lloc 

en horari nocturn. 
 

Tot i que la improvisació ha de ser clau, cal emplenar la fitxa corresponent per 
tal d’organitzar la vetllada. 
 

On i quan?  
 

L’ Homenatge a Vicent Andrés Estellés tindrà lloc el cap de setmana del 4 i 5 
de maig.  
 

L’exposició s’inaugurarà divendres i el recital tindrà lloc dissabte. 
 

L’horari de l’exposició i el recital serà vespertí, mentre que l’horari de la jam 
serà nocturn. 
 

Encara hem de confirmar el lloc en el qual farem l’exposició. El recital, però 
serà a la Sala Gomis i la jam a El Filaner. 
 

En breu podrem oferir més informació sobre els llocs i horaris definitius de 
l’Homenatge. 
 

Pel que fa al límit d’inscripció cal remetre a valldalbaida@acpv.cat les fitxes 
corresponents a la participació abans del 5 d’abril. Així i tot, vos recomanem que si 
voleu participar ens ho feu saber tan prompte com siga possible, tot i que 
posteriorment matiseu i concreteu la vostra col·laboració.  
 
    Per al lliurement de poesies i d’obres per a l’exposició vos indicarem un interval de 
temps per tal que ens les feu arribar. A hores d’ara, encara no vos podem indicar la 
data.  
 

Observacions  
 

Si se vos ocorre cap altra forma de participar que no ha sigut exposada ací, no 
dubteu en comentar-nos-ho... Recordeu que aquest homenatge existeix gràcies a la 
vostra participació 
 

En algunes de les formes de participació, així com a les fitxes d’inscripció vos 
demanem les vostres dades de contacte. Aquesta informació ens permetrà d’una 
banda, comunicar-nos més fàcilment amb vosaltres; i d’altra, poder fer menció de la 
vostra participació en els fulls informatius. 
 

Si la participació és molt nombrosa i no fora viable l’exposició i/o participació en 
el recital de totes les obres presentades, l’organització es reserva el dret d’ajustar-la. 
Així i tot intentarem que totes les persones interessades puguen participar-hi, per això 
valorem la possibilitat de reservar algunes actuacions per a la inauguració de 
l’exposició i de buscar altres espais complementaris per exposar totes les obres 
plàstiques i digitals. 



 
 

 
 
Vos recomanem  que consulteu amb freqüència el bloc 

www.homenatgeestelles.blogspot.com , en el qual podreu trobar tota la informació 
actualitzada referent a l’Homenatge a Vicent Andrés Estellés.  
 
 

AIXÍ QUE si tens ganes de participar en un acte emo tiu, integrador, cultural, 
col·lectiu, acomboiador, encisador, on tu tens la v eu i la paraula, on pots mostrar 
el teu respecte i admiració per Vicent Andrés Estel lés, aquesta és la teua 
oportunitat.  
Comptem amb tu!  
 


